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Kildens visjon

«Kilden skal ha kunstnerisk skaperkraft til å bli et kraftsenter i 

Norden. Som Agders fremste møteplass skal vi ha appell til alle.»

Det innebærer:

Kilden skal være som Agder: på kanten, samtidig fast grunn.
I en tid der så mye skiller og isolerer, skal vi med vårt utgangspunkt i 
musikk og scenekunst dyrke og skape kunst som blir til her og nå, i 
møtet mellom mennesker.

Kunst og kultur forener, binder historie sammen med dagen i dag og 
åpner fremtid. Vi ser vår egen virksomhet som fornybar og forplikter
oss på at den skal ha bærekraft.

Hver dag er det vårt mål at ingen skal forlate dette huset uberørt.



Hovedmål: Kunstnerisk vekst

Delmål:

1. Kunsten vi presenterer skal være vesentlig, åpnende og 
av høy kvalitet.

2. Vi skal ha en årlig økning i antall publikum på 
egenproduksjoner.

3. Kilden skal være ledende i Norden i utføring av det 
sosiale samfunnsoppdraget.

4. Kilden skal utvikle seg som et skapende fellesskap av 
medarbeidere, kjennetegnet ved et godt arbeidsmiljø der 
satsing på digitalisering og bærekraft sikrer at mest mulig 
av ressursene våre går til skapende virksomhet.



3. Kilden skal være ledende i 

Norden i utføring av det 

sosiale samfunnsoppdraget.

Dette vil vi få til ved å bygge 

videre på vår sosiale praksis 

for å nå ut til flere og trekke 

flere med i skaping av kunst.
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